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خرة، وأن جيعلك مباركاً أينما كنت، وأن أسأل اهللا الكرمي رب العرش العظيم أن يتوالك يف الدنيا واآل
  .جيعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صرب، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤالء الثالث عنوان السعادة
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

  :أمجعني، أما بعد
ام ادد يف القرن الثاين عشر، شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل فقد افتتح املؤلف اإلم

هذه الرسالة ذه املقدمة، والظاهر من هذه املقدمة أا رسالة لبعض من كتبها له الشيخ، يف بيان دعوته 
ستند يف هذا رمحه اهللا، افتتحها بالبسملة كسائر ما تفتتح به الرسائل، وكسائر الكتب العلمية، وامل

، حيث كان يفتتح رسائله وكتبه (كتاب اهللا جل وعال، فإنه افتتح بالبسملة، وأيضاً هدي رسول اهللا 
بالبسملة، مث افتتحها بعد البسملة بذكر هذه املقدمة النافعة يف أوهلا، فابتدأها بالدعاء، والدعاء مما يلني 

ك إذا قدمت بني كالمك دعاًء أفهمت من قلب املكتوب له، السيما يف النصائح واإلرشادات، فإن
  .ختاطبه أو تكتب له أنك مشفق عليه، راجٍٍٍٍٍٍٍ نفعه، راغب يف نصحه

ومن توالّه اهللا يف ) أسأل اهللا الكرمي رب العرش العظيم أن يتوالّك يف الدنيا واآلخرة: (قال رمحه اهللا تعاىل
  . اهللا أن يتوالنا وإياكم يف الدنيا واآلخرةالدنيا واآلخرة فإنه آمن من املخاوف يف الدارين، نسأل

، وإمنا يكون ذلك بأن يكون نافعاً للعباد حيثما )وأن جيعلك مباركاً أينما كنت: (قال رمحه اهللا تعاىل
وأن جيعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صرب، وإذا (نزل، وحيثما حل، كالغيث حيثما أصاب نفع، 

  ).أذنب استغفر

)١/١(  

  



ملاذا ؟ ألنه ال ينفك ) فإن هؤالء الثالث عنوان السعادة: ( عن هذه اخلالل الثالث واخلصالمث قال
اإلنسان عن حالٍ من هذه األحوال الثالثة، إما أن يعطى فالواجب عليه أن يشكر، فإذا شكر فقد قام 

قت، وإما أن بوظيفة الوقت، وإما أن يبتلى فالواجب عليه الصرب، فإذا قام بذلك فقد قام بوظيفة الو
االستغفار، فإذا استغفر فقد قام بوظيفة : خيطئ الصرب أو الشكر فيقع يف الذنب، وواجبه يف هذه احلالة

الوقت، فمن كانت حاله شكراً عند العطاء، وصرباً عند البالء، واستغفاراً عند الذنب واخلطأ، فإنه قد 
) فإن هؤالء الثالث عنوان السعادة: (هللاحاز أسباب الفالح والسعادة، واألمر كما قال الشيخ رمحه ا

أن جيعلنا ( نسأل اهللا . فمن حققها يف سلوكه وحاله فإنه قد وفِّق ملا حتصل به السعادة يف الدنيا واآلخرة
  .وإياكم من السعداء

: أن احلنيفية ملة إبراهيم أن تعبد اهللا وحده خملصاً له الدين، كما قال تعاىل: اعلم أرشدك اهللا لطاعته
فإذا عرفت أن اهللا خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة ال تسمى (. وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون(

عبادة إال مع التوحيد، كما أن الصالة ال تسمى صالة إال مع الطهارة، فإذا دخل الشرك يف العبادة 
ها وأحبط العمل فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسد. فسدت، كاحلدث إذا دخل يف الطهارة

معرفة ذلك، لعل اهللا أن خيلصك من هذه : وصار صاحبه من اخلالدين يف النار، عرفت أن أهم ما عليك
إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن : (الشبكة وهي الشرك باهللا الذي قال اهللا تعاىل فيه

  :ه، وذلك مبعرفة أربع قواعد ذكرها اهللا تعاىل يف كتاب(يشاء

)١/٢(  

  

وهذا ال إشكال فيه، فإن اهللا ) اعلم أرشدك اهللا لطاعته أن احلنيفية ملة إبراهيم : ( قال رمحه اهللا تعاىل
إِنَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً قَانِتاً للَّه حنِيفاً ولَم يك من : ( سبحانه وتعاىل وصف إبراهيم باحلنيفية، فقال

نيرِكشهو امليل من الضاللة إىل اهلدى، : يف هو املائل من الشرك إىل اهلدى، وأصل احلنفواحلن) ١((الْم
اعلم : ( يقول رمحه اهللا. وهو امليل من اهلدى إىل الضاللة: هذا أصل احلنف، ويقابله يف املعىن اجلنف

صراط االستقامة على ال: فمن رغب يف احلنيفية وهي) أرشدك اهللا لطاعته أن احلنيفية ملة إبراهيم 
ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه : ( املستقيم، فليلزم ملة إبراهيم اليت قال اهللا جل وعال فيها

 هفْسالنفس وخسارها: أي) ٢((ن هو بترك ملة إبراهيم، مث بني : خسرها، ومل يكسب منها شيئاً، فسفه
  :الرمحه اهللا هذه امللة وهذه احلنيفية فق

وهذا يشمل كل عبادة قوليةً أو فعليةً، أو ) أن تعبد اهللا وحده خملصاً له الدين : ( قال رمحه اهللا تعاىل
قلبية، واجبةً أو مستحبة، فيجب أن تكون العبادة جبميع أنواعها وأقسامها هللا سبحانه وتعاىل وحده ال 

عابد خملصاً يف عبادته هللا تعاىل، حال من العابد، فيجب أن يكون ال) خملصاً : ( شريك له، وقوله



، (هو الذي خلَّص عبادته من أوغال الشرك، ولوثات الوثنية، بأن خيلص يف قلبه بإرادة اهللا : واملخلص
يف عمله وسريته، فإذا ( فإن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً، وابتغي به وجهه، وأن يتبع النيب 

خملصاً له : له وصف احلنيفية، واتباع ملة إبراهيم خملصاً له الدين، أيحتقق له هذان األمران فقد حتقق 
  .العمل، وهذا يشمل العمل القليب، وعمل اجلوارح كما تقدم بيانه

)١/٣(  

  

هذا فيه بيان أن هذه ) ٣((وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إال ليعبدون: ( كما قال تعاىل: مث قال رمحه اهللا تعاىل
وما خلَقْت الْجِن ( نيفية اليت كان عليها إبراهيم هي الغاية من اخللق، وهي املقصودة من الوجود، احل

 وندبعيإال ل سالْإِن( نفى اهللا سبحانه وتعاىل الغاية من اخللق إالّ ألجل العبادة، فقوله) ٤((و : لَقْتا خمو
 واالستثناء هنا من عموم الغايات، فلم خيلقهم لغاية من الغايات إال هذا استثناء،(: الْجِن والْإِنس إال

لعبادته سبحانه وتعاىل، وقد ضلّ يف معىن هذه اآلية طوائف من الذين ينكرون احلكمة يف فعل اهللا جل 
 واليت ، إمنا الذي يرد يف كالمه الم العاقبة،(إن الالّم الم التعليل، وال ترد يف كالم اهللا : وعال، وقالوا 

وما خلَقْت ( هي الصريورة، فيكون املعىن عند هؤالء : يسميها بعض املفسرين الصريورة، فالم العاقبة
 وندبعيإال ل سالْإِنو على هذا الرأي الفاسد( الْجِن إال ليذلوا يل، كيف يذلون له ؟ : فيكون املعىن حينئذ

إِنْ كُلُّ من في السماوات : (  كما قال اهللا سبحانه وتعاىل،(ما من خملوق إالّ هو ذليل هللا : قالوا 
بالعبادة الكونية القدرية، اليت ال : ففسروا العبودية هنا أو العبادة هنا) ٥((والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبداً
عليه السياق، فإن هذا تفسري قاصر، يأباه ما نقل عن السلف، وما دل : خيرج عنها شيء، وحنن نقول 

ما أُرِيد منهم من رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ ( إال ليعبدون : ( اهللا سبحانه وتعاىل بين الغاية من اخللق، فقال
 ونمطْعن ذلك لبيان أن املقصود من اخللق أن ) ٦( (يوهذا ال يكون منهم قدراً أصالً، حىت ينفى، إمنا بي

( هللا، موحدين له يف عبادم، ويف مجيع ما يتقربون به إليه سبحانه وتعاىل، ولو كان املعىن يكونوا عباداً 
 وندبعيليتذللوا يل، ملا اختص بذلك اجلن واإلنس، ألن هذا أمر عام لكل خلق اهللا اجلن، : أي( إال ل

  واإلنس،

)١/٤(  

  

، كل هذه من عباد اهللا اليت ال خترج عن واملالئكة، واحلجر، واجلبل، واألرض، والنجوم، واحليوانات
حكمه القدري، فلما خص اجلن واإلنس دل أنه يراد منهم ما ال يراد من غريهم، وما الذي يراد منهم ؟ 
الذي يراد منهم هو عبادته وحده ال شريك له، مث ما السر من تقدمي اجلن على اإلنس يف هذا السياق، 



أن اجلن مما تتعلق م قلوب املشركني، ولذلك قدم ذكر :  ذلكمع أن اإلنس أشرف من اجلن ؟ السر يف
اجلن، ليبين أن املعبودين هم ممن خلقوا للعبادة وطولبوا ا كغريهم من املخلوقني من اإلنس، وليس 

الكالم عن مشركي مكة خاصة، بل حىت الذين يتعلقون باجلن يف زماننا هذا بدعائهم، واالستغاثة م، 
نهم، كل هؤالء تعلقت قلوم مبن جيب عليهم أن يكونوا عباداً هللا، بأن يوحدوه سبحانه وطلب الفرج م

أن اجلن خلقت : وتعاىل بالعبادة، هذا سبب من أسباب تقدمي اجلن يف الذكر قبل اإلنس، السبب اآلخر
 خلالقهم جل قبل اإلنس، فلما كانوا قد خلقوا بين أم من أول خلقهم، إمنا أريد من خلقهم العبادة

  .مرته عن العبث( وعال، إذْ لو مل يرد من خلقهم العبادة لكان خلقهم عبثاً، واهللا 
دليل هذه املسألة : وكيف عرفناه ؟ اجلواب) فإذا عرفت أن اهللا خلقك لعبادته : ( مث قال رمحه اهللا تعاىل

  ).٧((يعبدون وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إال ل: ( ومعرفتها من قوله تعاىل
، هذا تفريع، بناًء على أصلٍ، )فاعلم أن العبادة ال تسمى عبادة إالّ مع التوحيد : ( مث قال رمحه اهللا تعاىل

وهو أنه ملا تقرر عندنا أن العبادة هي املقصودة من الوجود، وأن اهللا إمنا خلقنا لعبادته، فرع على ذلك 
ا، وأ ا ال تستقيم إال بالتوحيد الذي هو غاية الوجود، فالرجل الذي يصلي هللا، ببيان العبادة اليت أمرنا

أنه مل : وحيج هللا، ويزكي، ويصوم، لكنه يتعلق قلبه يف دفع الكربات بغري اهللا، هل حقق العبادة ؟ اجلواب
  .حيقق العبادة، ألن العبادة اليت أمرنا ا هي أن خنلص العبادة له وحده ال شريك له

)١/٥(  

  

: (  قال رمحه اهللا تعاىل يف بيان دليل أن العبادة ال تكون عبادة إال إذا حتقق اإلخالص والتوحيد هللا قالمث
هذا تنظري للشيء بغريه، فالعبادة اليت هي الغاية من ) كما أن الصالة ال تسمى صالةً إال مع الطهارة 

 يكون خشوعاً، وحضور قلب، الوجود مثلها بالصالة، فلو أن إنساناً قام وصلى صالة من أكمل ما
وتسبيحاً، وقراءة، لكنه مل يتوضأ، نسي أن يتوضأ، ما حكم صالته ؟ اجلواب أا باطلة مل تقبل، ألا 

فهي ( فقدت شرطاً وهو الطهارة، فكذلك العبادة إذا فرغت من التوحيد، ومل يكن فيها إخالص هللا 
 ا ذمته منهاكصالة احملدث ال تقبل منه، وال تنفعه، وال تربأ.  

الشرك األكرب، وأما : واملراد بالشرك هنا) فإذا دخل الشرك يف العبادة فسدت : ( مث قال رمحه اهللا تعاىل
: املراد به) فإذا دخل الشرك يف العبادة فسدت: (الشرك األصغر فإنه يفسد العمل املقارن، أما قوله

كي، ويصوم، وحيج، لكنه يدعو غري اهللا، أو الشرك األكرب، مثل ما مثلنا قبل قليل يف الذي يصلي، ويز
يسأل غري اهللا يف تفريج الكربات، هذا وقع منه شرك يف جانب، لكنه أفسد وهدم كل ما فعله من 

  .الصاحلات
فإنه يفسدها مهما كانت الطهارة جمودة حمسنة، ) كاحلدث إذا دخل يف الطهارة : ( قال رمحه اهللا تعاىل



 فيها بتكميل السنن، بعد فعل الواجبات، إالّ أنه إذا أحدث ماذا يقال له قد أسبغ فيها الوضوء، واعتىن
  .أعد الطهارة، فكذلك العبادة إذا دخلها الشرك: ؟ يقال له

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من : ( قال رمحه اهللا تعاىل
معرفة : أي) معرفة ذلك ( هو : املشار إليه) عرفة ذلك اخلالدين يف النار عرفت أن أهم ما عليك م

  .التوحيد، الذي تصح به العبادات

)١/٦(  

  

وهذا فيه فائدة، ومثرة من مثار دراسة ) لعل اهللا أن خيلصك من هذه الشبكة : ( مث قال رمحه اهللا تعاىل
كة إذا علق ا قدم التوحيد، احلرص على التخلص من الشرك، وانظر كيف شبه الشرك بالشبكة، فالشب

اإلنسان ماذا يكون به، وما الذي حيصل له ؟ الذي حيصل أنه يسقط، مث قد يتعلق جبميع بدنه إذا حاول 
فكها، فتعلق ا يده، مث حياول باليد األخرى فتعلق، حىت ال يستطيع أن يتخلص، وهذا متثيل بديع 

(  يف عظيمه، ولذلك قال رسول اهللا للشرك، فإن اإلنسان إذا تساهل يف يسري الشرك أوشك أن يقع
وهم الذين كسروا األصنام، وجاهدوا ) ٨))(أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر : (( ألصحابه

أخوف ما أخاف عليكم الشرك : (( املشركني، وفعلوا ما فعلوا من أعمال إلقامة التوحيد، ولذلك قال 
لى املؤمن أن حيذر من الشرك، دقيقه وجليله، فإن فيجب ع)). الرياء : (( فلما سئل عنه قال )) األصغر 

خفي كنملة سوداء، على صفاة سوداء، يف ليلة ظلماء، أنى ترى ؟ ( الشرك يف األمة كما أخرب النيب 
اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك : وكيف تتقى؟ فيجب على املؤمن أن حيذر ذلك، وأن يكثر من قول

  ) .٩(أبا بكر إىل ذلك(  كما وجه النيب وأنا أعلم، وأستغفرك ملا ال أعلم،

)١/٧(  

  

وهي الشرك باهللا، الذي قال اهللا تعاىل ) لعل اهللا أن خيلصك من هذه الشبكة : ( مث قال رمحه اهللا تعاىل
حانه وتعاىل يف أخرب اهللا سب) ١٠((إِنَّ اللَّه ال يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء : ( فيه

فأخرب أنه ال يغفر الشرك، ( إِنَّ اللَّه ال يغفر أَنْ يشرك بِه : ( هذه اآلية أنه ال يغفر الشرك، يف قوله
: [ وما دخلت عليه مؤولة مبصدر تقديره) أن (أن مصدرية، ويشرك فعل، و ( أَنْ يشرك بِه : ( وقوله

نا يف قواعد التفسري أن النكرة يف سياق النفي أو يف سياق النهي تفيد وأخذ] إن اهللا ال يغفر إشراكاً به 
إِنَّ : ( العموم، ولذلك استدل مجاعة من أهل العلم ذه اآلية على أن الشرك األصغر ال يغفر، ألن قوله

 بِه كرشأَنْ ي رفغال ي كرب، وهذا قول ال يغفر إشراكاً به، يشمل الشرك األصغر، والشرك األ: أي( اللَّه



  .شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف مواضع
أن هذا العموم مقيد باإلمجاع على أن الشرك األصغر ال خيلد صاحبه يف النار، فإن قوله : وقال آخرون 

) ١١((لظَّالمني من أَنصارٍإِنه من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنةَ ومأْواه النار وما ل: ( جل وعال
كما أن اإلمجاع منعقد على عدم دخول الشرك : أمجعت األمة على أنه ال يشمل الشرك األصغر، فقالوا

األصغر يف تلك اآلية، وهي آية سورة املائدة، كذلك أمجعت األمة على أنه ال يدخل الشرك األصغر 
تلف العلماء يف الشرك األصغر، هل يغفر، أو ال يغفر ؟ هنا، لكن احلقيقة أنه ليس فيه إمجاع، ولذلك اخ

وعلى كل حال جيب التوقي من الشرك األصغر، واخلوف منه، فإنه إما أن يكون داخالً يف هذه اآلية، 
وإما أالَّ يكون داخالً، وعلى األمرين فاإلنسان على خطر، لكن ال إشكال أنه إذا كان داخالً فإن 

  . الشرك دقيقه وجليله، ألنه ال يقع حتت املغفرةاإلنسان جيب عليه أن حيذر

)١/٨(  

  

يغفر ما دون الشرك ملن يشاء، فعلق : هو الشرك، يعين: املشار إليه( ويغفر ما دونَ ذَلك : ( مث قال
، مث شرع )وذلك مبعرفة أربع قواعد ذكرها اهللا تعاىل يف كتابه: (املغفرة فيما دون الشرك باملشيئة، مث قال

  .رمحه اهللا يف ذكر القواعد األربع
  الدرس الثاين

، مقرون بأن اهللا تعاىل هو اخلالق (أن تعلم أن الكافرين الذين قاتلهم رسول اهللا ] القاعدة األوىل [ 
قُلْ من يرزقُكُم من السماِء : (الرازق املدبر، وأن ذلك مل يدخلهم يف اإلسالم، والدليل قوله تعاىل

الْأَرو ربدي نمو يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالس كلمي نضِ أَم
  (.الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَال تتقُونَ

)١/٩(  

  

مقرون بأن اهللا (  أن الكفار الذين قاتلهم رسول اهللا أن تعلم: ( من هذه القواعد األربع) القاعدة األوىل(
، حاهلم اإلقرار بتوحيد (هذا فيه بيان حال الذين قاتلهم رسول اهللا ) تعاىل هو اخلالق الرازق املدبر 

الربوبية، فهم مقرون بأن اهللا سبحانه وتعاىل هو اخلالق، مقرون بأن اهللا هو املدبر، مقرون بأن اهللا هو 
، وإن (ون بأن اهللا هو الرازق، وهذه حال مجهورهم، هذه حال أكثر الذين بعث فيهم النيب املالك، مقر

، )١٢((وقَالُوا ما هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكُنا إال الدهر : ( كان منهم طائفة يقولون
، بل غالب من (ثر والغالب فيمن بعث فيهم النيب فهؤالء هم الدهريون، لكن هؤالء فئة ليسوا هم األك



يقرون بأن اهللا هو اخلالق، وأنه هو املالك، وأنه هو الرازق، وأنه هو املدبر، ويضيفون ( بعث فيهم النيب 
مل يستكملوا توحيد : إليه سبحانه وتعاىل هذه األمور، وإن كانوا يف إقرارهم بالربوبية على غري جادة، أي

اإلقرار بأن اهللا سبحانه :  أم ال يعتقدون البعث بعد املوت، ومن لوازم اإلقرار بالربوبيةالربوبية، وذلك
وتعاىل يبعث الناس بعد موم، فإن ذلك من متممات اعتقاد أن اهللا هو احمليي املميت، فالذين بعث فيهم 

حيد، االستفهامات كانت هذه حاهلم على وجه اجلملة والغالب، ودليل أم مقرون ذا التو( النيب 
، اليت يسأل فيها هؤالء عن خالق السماوات واألرض، عن املالك، وما (املتعددة الكثرية يف كتاب اهللا 

قل اهللا، : ويكون اجلواب فيها( أشبه ذلك من االستفهامات اليت تعددت يف مواضع كثرية من كتاب اهللا 
لك، املدبر، الرازق، وقد انتخب الشيخ رمحه اهللا فدل ذلك على إقرارهم بأنه سبحانه وتعاىل اخلالق، املا

: ( تعاىل آيةً مجعت اإلقرار بأركان توحيد الربوبية، وهي هذه اآلية اليت يف سورة يونس، وهي قوله تعاىل
أَمن : ( هذا فيه إثبات الرزق له جل وعال، وأنه الرازق) ١٣((قُلْ من يرزقُكُم من السماِء والْأَرضِ 

كلمي  

)١/١٠(  

  

 ارصالْأَبو عمهذا فيه إثبات امللك ( الس ) يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي نمهذا ( و
فيه إثبات اخللق، وفيه أيضاً إثبات البعث بعد املوت، لكن هم ال يقرون بالبعث بعد املوت، إمنا يثبتون 

الذي أحيا فالناً اهللا، والذي أمات فالناً اهللا، فجمهورهم ال يقر بالبعث : يي ومييت، فيقولونأن اهللا حي
ومن يدبر الْأَمر : ( بعد املوت، بل كانوا ينكرون ذلك، كما ذكر ذلك جل وعال يف آيات عديدة، قال

مور األربعة هي أركان توحيد يف هذا إثبات التدبري، وأن اهللا سبحانه وتعاىل هو املدبر، وهذه األ( 
الربوبية، وال يستقر وال يستقيم اإلقرار بتوحيد الربوبية إالَّ ذه األمور، مع إضافة ما ذكرناه من 

اإلحياء، واإلماتة، وأن اهللا جل وعال يبعث الناس بعد موم، إذا سئل هؤالء عن هذه األمور فجوام ما 
ليس : وهم يستطيعون يف وقت ترتل الوحي أن يقولوا) ١٤(( اللَّهفَسيقُولُونَ: ( ذكره اهللا جل وعال

اخلالق هو اهللا، ولكنهم مل يقولوا، وذلك لكونه ثابتاً مستقراً يف فطرهم، ال ميلكون إنكاره وال رده، 
فيد هذا ي( فَقُلْ أَفَال تتقُونَ : ( فكان اجلواب من اهللا على هذا اجلواب منهم أن أمر رسوله أن يقول هلم

وجوب تقوى كل ما يوقع اإلنسان يف هلكة، ألنه مل يذكر املعمول، وال ذكر ما يتقى، وهذا إطالق يفيد 
العموم، وأول ما يتقى الشرك، وذلك أنه أول ما ى اهللا عنه، وأول ما أمر اهللا بضده، وهو التوحيد، 

  .أفال تتقون الشرك إذا كنتم تقرون ذه األمور

)١/١١(  

  



هذا فيه بيان أن اإلقرار بتوحيد الربوبية على ) فإن ذلك مل يدخلهم اإلسالم : ( اهللا تعاىلوقوله رمحه 
وجه اإلمجال ال يفيد اإلنسان دخوالً يف اإلسالم، بل هو باق على الكفر حىت يقر بأنه ال إله إالَّ اهللا، 

رع إالَّ اهللا، أو ال صانع إالَّ اهللا، ولذلك الذين يفسرون ال إله إالَّ اهللا بأنه ال خالق إالَّ اهللا، أو ال خمت
( يرتلون مبعىن هذه الكلمة العظيمة إىل معىن ال خيالف فيه أهل الشرك، وأهل الشرك ما كان قتاهلم للنيب 

دعاهم لعبادة رب ( ومضادم له أم يثبتون خالقاً مع اهللا، إمنا كان قتاهلم ومضادم لكون النيب 
هذا الذي استغربوه وتعجبوا ) ١٥(( الْآلهةَ إِلَهاً واحداً إِنَّ هذَا لَشيٌء عجاب أَجعلَ( واحد، وإله واحد 

  .منه
  الدرس الثالث

)١/١٢(  

  

فدليل القربة . ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إال لطلب القربة والشفاعة: أم يقولون] القاعدة الثانية [ 
 دونِه أَولياَء ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى إِنَّ اللَّه يحكُم بينهم والَّذين اتخذُوا من: ( قوله تعاىل

 كَفَّار بكَاذ وه ني مدهال ي فُونَ إِنَّ اللَّهلتخي يهف ما هي مونَ : ( ودليل الشفاعة، قوله تعاىل(. فدبعيو
شفاعة : والشفاعة شفاعتان(. ن اللَّه ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا عند اللَّه من دو

ما كانت تطلب من غري اهللا فيما ال يقدر عليه إال اهللا، والدليل : فالشفاعة املنفية: منفية، وشفاعة مثبتة
ذين آمنوا أَنفقُوا مما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم ال بيع فيه وال خلَّةٌ وال شفَاعةٌ يا أَيها الَّ: ( قوله تعاىل

هي اليت تطلب من اهللا، والشافع مكرم بالشفاعة، : والشفاعة املثبتة(. والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ 
من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا : (  كما قال تعاىل- بعد اإلذن -له واملشفوع له من رضي اهللا قوله وعم

 بِإِذْنِه.)  
هذه القاعدة الثانية فيها بيان ما حيتج به أهل الشرك على شركهم، وهذه احلجة متكررة وليست حجة 

: وز إال هللا احتجوا بقوهلمجديدة، فكل من صرف شيئاً من العبادة، أو التعظيم، أو احملبة القلبية اليت ال جت
هؤالء أولياء اهللا، هؤالء نرجو أن يقربونا إليه، أو هؤالء نرجو شفاعتهم يوم القيامة، فهذان البابان مها 
أعظم األبواب اليت وجل منها أهل الشرك إىل شركهم، طلب القربة ممن تصرف له العبادة من دون اهللا، 

  .واألمر الثاين الشفاعة

)١/١٣(  

  



ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إال لطلب القربة : أم يقولون : ( القاعدة الثانية: ؤلف رمحه اهللا تعاىلقال امل
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه : ( القربة إىل اهللا م، ولذلك أهل الشرك يفسرون قوله تعاىل) والشفاعة 

داهجيلَةَ وسالْو هوا إِلَيغتابونَ وحفْلت لَّكُملَع هبِيلي سما يوصلكم إليه من األولياء، : أي) ١٦((وا ف
والصاحلني، حيرفون الكلم عن مواضعه، فهم يفسرون كالم اهللا مبا ى عنه اهللا جل وعال وما ى عنه 

يبني أن هؤالء صرفوا ) ١٧((والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياَء : ( يقول تعاىل يف هذه اآلية( رسوله 
  .العبادة بأنواعها ملن تقربوا إليهم، ألجل هذه احلجة

)١/١٤(  

  

أولياء ( والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياَء : ( فدليل القربة قوله تعاىل: ( يقول املؤلف رمحه اهللا تعاىل
ما : ( فون هؤالء كخوفهم من اهللا تعاىل، قالوايعبدوم، ويتقربون إليهم، يطلبون منهم املدد والنصر، خيا

ال نقوم ذا الذي نقوم به من عبادات إالّ ليقربونا إىل اهللا : يعين( نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى
ما ( ، زلفى، وهم ال يسمونه شركاً، إمنا من هذه العبادات و القربات اليت يتوجهون ا إىل غري اهللا

أي مرتلة، وحظوة، ومكانة، فهم ال يفعلون ذلك إال طلباً : زلفى( نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى 
للحظوة، واملكانة عند اهللا، فجعلوا هؤالء املخلوقني وسائط ووسائل يتقربون م إىل اهللا سبحانه وتعاىل، 

إِنَّ ( من هذه الدعاوى الكاذبة ( نَّ اللَّه يحكُم بينهم في ما هم فيه يختلفُونَ إِ: ( فقال اهللا سبحانه وتعاىل
 كَفَّار بكَاذ وه ني مدهال ي م إمنا ( اللَّهم يف دعواهم، وأوهذا فيه النعي على هؤالء، واإلخبار بكذ

 يطلب القربة إىل اهللا ال يتقرب إليه مبا يبغضه، ومبا يعبدوم ال ألجل طلب القربة من اهللا، ألن الذي
إِنَّ اللَّه ال يغفر : (قال جل وعال) ١٨((وال يرضى لعباده الْكُفْر ( يكرهه، بل بأشد ما يبغض جل وعال 

محته سبقت غضبه، لكن الذنب عظيم، مع أن ر) ١٩((أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء
إِنَّ الشرك : ( واجلرم خطري، ضاقت عنه رمحة اهللا جل وعال، وهو الشرك الذي قال اهللا جل وعال فيه

 يمظع فهو : هذا هو الباب األول الذي يلج منه من يلج إىل الشرك، وأما الباب الثاين) ٢٠((لَظُلْم
ويعبدونَ من دون اللَّه ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء : ( الشفاعة، ودليل الشفاعة قوله تعاىل

 اللَّه دنا عناؤفَعهؤالء الذين يشفعون لنا عند: أي) ٢١((ش  

)١/١٥(  

  

 أوهامٍ وظنون اهللا، فريفعون منازلنا وينقذوننا من النار، ويدخلوننا اجلنة، وما إىل ذلك مما يأملونه من
  .كاذبة، فإن األمر بيد اهللا يفعل ما يشاء، حىت الشافع ال يشفع إال بإذنه سبحانه وتعاىل



من أين هذا ؟ هذا من االستقراء، ومن أين لنا ) شفاعة منفية، وشفاعة مثبتة : والشفاعة شفاعتان: ( قال
كر الشفاعة يف الكتاب والسنة أن الشفاعة شفاعتان ؟ دليل ذلك يف كتاب اهللا عز وجل، فمن تتبع ذ

: هي الشفاعة الشركية، والشفاعة املثبتة: شفاعة منفية، وشفاعة مثبتة، الشفاعة املنفية: جيد أا نوعان
من : (( من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال: ملا سئل ( هي الشفاعة ألهل التوحيد، الذين قال فيهم النيب 

وأوفرهم حظاً، ونصيباً ( ، هذا أسعد الناس بشفاعة النيب )٢٢)()ال إله إال اهللا خالصاً من قلبه: قال 
  .منها

فما ) ما كانت تطلب من غري اهللا فيما ال يقدر عليه إال اهللا: فالشفاعة املنفية: ( قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
 علي يا رسول اهللا اشفع يل، أو يا: طلب من غري اهللا من الشفاعات فإا شفاعة منفية، فالذي يقول

اشفع يل، أو يا حسني اشفع يل، أو يا عبد القادر اجليالين اشفع يل، هؤالء كلهم سألوا الشفاعة من غري 
: ( اهللا، وطلبهم الشفاعة من غري اهللا شرك، وهو نظري ما كان يفعله أهل اجلاهلية، وأهل الشرك، قال

وهذا قيد مهم، فما يقدر عليه ) ال اهللا ما كانت تطلب من غري اهللا فيما ال يقدر عليه إ: فالشفاعة املنفية
اإلنسان املخلوق من الشفاعات، كأن يطلب أحد الناس من آخر أن يشفع له عند صاحب عمل، أو 
صاحب منصب، أو صاحب جاه، ليحقق له نفعاً، أو يدفع عنه ضراً، هل هذا من الشفاعة الشركية ؟ 

: (( يف قوله( فاعة اجلائزة اليت أمر ا النيب ليس هذا من الشفاعة الشركية، بل هذا من الش: اجلواب
  ).٢٣))(اشفعوا تؤجروا ويقضي اهللا على لسان رسوله ما يشاء 

)١/١٦(  

  

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما : ( والدليل على الشفاعة املنفية قوله تعاىل: ( قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
فنفى ) ٢٤((خلة وال شفاعة والكافرون هم الظاملون رزقناكم من قبل أن يأيت يوم ال بيع فيه وال 

ال بيع فيه، فال يفتدي اإلنسان نفسه، : سبحانه وتعاىل كل أسباب النجاة واخلالص من العقوبة، فقال
ليس له حبيب، وال قريب يلتجئ إليه فيخلصه، وال شفاعة هنا أيضاً، ال شفيع يشفع له، : وال خلة أي

ه هي الشفاعة املنفية، فما هي الشفاعة املنفية هنا ؟ هي الشفاعة الشركية، ، هذ(فينجيه من عقوبة اهللا 
  (.والكافرون هم الظاملون ( ، أو تكون يف من مل يرضه اهللا سبحانه وتعاىل، (اليت تكون بغري إذن اهللا 

فالشفاعة : اًإذ) هي اليت تطلب من اهللا، والشافع مكرم بالشفاعة : والشفاعة املثبتة: ( قال رمحه اهللا تعاىل
فجميع الشفاعة ) ٢٥((قل هللا الشفاعة مجيعاً: (املثبتة هي اليت من اهللا سبحانه وتعاىل، كما قال جل وعال
فهي ليست لغريه سبحانه وتعاىل، فهي ( مجيعاً: (هللا سبحانه وتعاىل، وأكد كوا له ملكاً واستحقاقاً بقوله

: عباده، وهي يف حقيقتها إكرام للشافع، ولذلك قالله، ويهبها من يشاء، ومين ا على من يصطفي من 
واملشفوع له من رضي اهللا (فاهللا يكرم من يشاء من عباده، بأن جيعله شفيعاً، ) والشافع مكرم بالشفاعة(



للشافع، ورضاه عن ( ، ففهمنا من هذا أنه ال حتصل الشفاعة إال بعد إذن اهللا )قوله، وعمله بعد اإلذن
من ذا الذي يشفع : ( طان مها شرطا الشفاعة املثبتة يف كتاب اهللا، كما قال تعاىلاملشفوع، وهذان الشر

هنا استفهامية يراد ا النفي، فال ) فمن ( ال أحد يشفع عنده إالَّ بإذنه، : يعين) ٢٦((عنده إال بإذنه 
  . لهرضاه سبحانه وتعاىل عن املشفوع: أحد يشفع إال بإذنه جل وعال، هذا شرط، والشرط الثاين

  الدرس الرابع

)١/١٧(  

  

ظهر يف أناس متفرقني يف عبادام، منهم من يعبد املالئكة، ومنم من يعبد ( أن النيب ] القاعدة الثالثة [ 
األنبياء والصاحلني، ومنهم من يعبد األشجار واألحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم 

(. وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا: ( تعاىل، ومل يفرق بينهم، والدليل قوله(رسول اهللا 
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال : ( قوله تعاىل: ودليل الشمس والقمر

  (.للقمر واسجدوا هللا الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون 
نظر عن املُشرك به، فإنه مل يرتضِ جل وعال هذه القاعدة أن اهللا سبحانه وتعاىل ال يرضى الشرك، بغض ال

الشرك، سواٌء كان املشرك به ملكاً، أو نبياً، أو ولياً صاحلاً، أو جناً، أو شجراً، أو حجراً، أو غري ذلك، 
  .فإن اهللا سبحانه وتعاىل حرم الشرك، وأخرب بأنه ظلم عظيم، على اختالف أنواعه وصوره

)١/١٨(  

  

فليسوا جمتمعني على ) ظهر يف أناس متفرقني يف عبادام ( أن النيب : عدة الثالثةالقا: ( قال رمحه اهللا
منهم من يعبد املالئكة، ومنهم من يعبد األنبياء (عبادة واحدة، بل هم طرائق قدد، وأنواع وفرق، 

 ، ومنهم من يعبد هذه)والصاحلني، ومنهم من يعبد األشجار واألحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر
مجيعاً، ومنهم من يشرك بني نوعني منها، املهم أم ينحصرون يف هذه األنواع من العبادات، فبعضهم 

يتقرب للمالئكة، وبعضهم يتقرب للصاحلني واألنبياء، وبعضهم لألشجار واألحجار، وبعضهم للشمس 
 وبني من يعبد بني من يعبد املالئكة،( والقمر، وبعضهم للجن، فهم أنواع متعددة، وهل فرق النيب 

الذي يعبد املالئكة هذا الذي يعبد املالئكة ال يضر وليس بشرك، ألن هلم مرتلة ومكانة : احلجر ؟ فقال
ظاهر من : قاتل اجلميع، ومل يرض الشرك جبميع صوره وأنواعه؟ اجلواب( عند اهللا، فله شبهة، أم إنه 

 مل مييز بني أنواع الشرك، بل جعل الشرك ، ومن كتاب اهللا جل وعال، فإن اهللا سبحانه وتعاىل(سريته 
الذي هو ترمجان القرآن مل مييز بني من عبد املالئكة، وبني ( ملةً واحدة، وطريقةً واحدة، وكذلك النيب 



  .من عبد غريهم، بل حرم الشرك كله، وقاتل أهل الشرك على اختالف أصنافهم ومللهم ومعبودام
وقاتلوهم حىت ال تكون : ( ، ومل يفرق بينهم، والدليل قوله تعاىل(اهللا وقاتلهم رسول : قال رمحه اهللا تعاىل

أي العبادة والعمل كله هللا، فلم مييز بني : هي الشرك، والدين: والفتنة) ٢٧((فتنة ويكون الدين كله هللا 
 ذكر من يعبد املالئكة، وبني من يعبد غريهم، بل اجلميع جيب أن يكونوا عباداً هللا وحده ال شريك له، مث

  .املؤلف رمحه اهللا الدليل على تفرق هؤالء، وتنوع عبادام، واختالف طرائقهم يف العبادة

)١/١٩(  

  

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا : ( ودليل الشمس والقمر قوله تعاىل: فقال
لقمر فالصابئة الذين ، منهم من كان يعبد الشمس وا( دليل أن الذين بعث فيهم النيب : يعين) ٢٨((

يعظمون الشمس والقمر والكواكب كانوا يسجدون هلا ويتذللون هلا ويدعوا وينسبون هلا أنواعاً من 
وكما )) مطرنا بنوء كذا وكذا (( التأثري ومن ذلك نسبة املطر إليها كما يف حديث زيد بن خالد اجلهين 

 آيتان من آيات اهللا خيوف اهللا ما إن الشمس والقمر(( يف كسوف الشمس والقمر (: يف قوله 
  )).عباده

قوله : ودليل األنبياء(. وال يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْمالئكَةَ والنبِيني أَرباباً : ( قوله تعاىل: ودليل املالئكة
اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ من دون اللَّه قَالَ وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ : ( تعاىل

سبحانك ما يكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لي بِحق إِنْ كُنت قُلْته فَقَد علمته تعلَم ما في نفِْسي وال أَعلَم ما 
أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى : (قوله تعاىل: ودليل الصاحلني(. في نفِْسك إِنك أَنت علَّام الْغيوبِ 

هذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجريو بأَقْر مهيلَةَ أَيسالْو هِمبقوله تعاىل: ودليل األشجار واألحجار(. ر ) :
اآلية ، وحديث أيب واقد الليثي رضي اهللا عنه، . . . ( ثَّالثَةَ الْأُخرىومناةَ ال( أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى )

 وللمشركني سدرة يعكفون عندها - وحنن حدثاء عهد بكفر -إىل حنني ( خرجنا مع النيب : ( قال
يا رسول اهللا، اجعل لنا ذات : ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: وينوطون ا أسلحتهم، يقال هلا 

  ).احلديث . . . ما هلم ذات أنواطأنواط ك

)١/٢٠(  

  

حارب الشرك جبميع صوره، بغض النظر ( أن الشيخ رمحه اهللا أراد أن يبني أن النيب : ملخص القاعدة
قاتل الذين يعبدون املالئكة، كما قاتل الذين يعبدون األحجار، واألصنام، ( عن املعبودات، فإنه 

 سوى بينهم يف ثبوت حكم الكفر، ويف مقاتلتهم، حىت يتركوا واألشجار، ومل يفرق بني هذا وذاك، بل



ما هم عليه من عبادة األوثان، والشرك، ال فرق فيه بني أن يكون الشرك بنيب، أو ملك أو صاحل، وبني 
أن يكون بغري ذلك، مما يقع فيه الشرك، مث ذكر املؤلف رمحه اهللا األدلة على أن هذه العبادات أو على 

، و فرغنا من أول هذه املعبودات، وهي يف (ع من الشرك، كانت موجودةً يف زمن النيب أن هذه األنوا
  (.اآلية . . . ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: ( ودليل الشمس والقمر قوله تعاىل: ( قوله

منهم من يعبد كان ( دليل أن املشركني الذين بعث فيهم النيب : أي) ودليل املالئكة : ( مث قال رمحه اهللا
) ٢٩((ويوم يحشرهم جميعاً ثُم يقُولُ للْمالئكَة أَهؤالِء إِياكُم كَانوا يعبدونَ : ( املالئكة، قول اهللا تعاىل

هذا سؤال للمالئكة يف يوم القيامة عن عبادة هؤالء هلم، هل كانت أو ال، والعبادة تصدق بصرف أي 
بادة املالئكة تصدق بصرف أي نوع من أنواعها، وال يلزم أن يكونوا قد صرفوا هلم نوع من أنواعها، ع

مجيع أنواع العبادة، بل لو اقتصروا على صرف نوع من هذه األنواع فإنه يصدق عليهم أم عبدوهم، 
  .، ووقعوا فيما ت عنه الرسل(وأم أشركوا باهللا 

)١/٢١(  

  

وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ : ( ألنبياء قوله تعاىلودليل ا: ( مث قال رمحه اهللا تعاىل
 اللَّه وند ننِ ميإِلَه يأُمذُونِي وخ( هذا سؤال من رب العاملني لعيسى يوم القيامة ) ٣٠((ات قُلْت تأَأَن

يعلم أن عيسى مل يقل ذلك، وإمنا ( معبودين من دون اهللا، واهللا : أي ( للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ
يسأل هذا السؤال لتكذيب الذين عبدوا عيسى عليه السالم وأمه، ولبيان ضالهلم وخمالفتهم ملا جاء به 

أن عن ( فرته اهللا جل وعال أن يكون معه شريك، فإن ترتيه اهللا ( سبحانك : ( عيسى عليه السالم، قال
يكون له شريك يف ما جيب له، كما أنه ينزه سبحانه وتعاىل عن النقص يف أمسائه وصفاته، وفيما جيب له 

  .من الكمال، فالترتيه يف هذا ويف هذا
مجع : أرباباً) ٣١((وال يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْمالئكَةَ والنبِيني أَرباباً : ( وقوله تعاىل: مث قال رمحه اهللا تعاىل

رب، فنهى اهللا سبحانه وتعاىل أن يتخذ هؤالء أرباباً، بأن يعبدوا من دون اهللا، أو ينسب إليهم شيء مما 
  .خيتص به سبحانه وتعاىل من اخللق، أو امللك، أو الرزق، أو التدبري

 قوله -( لنيب الدليل على أن عبادة الصاحلني كانت موجودةً على زمن ا:  أي-ودليل الصاحلني : مث قال
أُولَئك الَّذين ( قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم من دونِه فَال يملكُونَ كَشف الضر عنكُم وال تحوِيالً : ( تعاىل

العبادة والذين يدعون هم الصاحلون، الذين صرفوا هلم أنواع ) ٣٢((يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ
  (.من دون اهللا 

)١/٢٢(  

  



وهذان صنمان كانا ) ٣٣((أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى: ( ودليل األشجار واألحجار قوله تعاىل: مث قال
شجرة : حجر يعبد من دون اهللا، والعزى: األول الالّت: ، ومها(يعبدان من دون اهللا يف زمن النيب 

إىل حنني وحنن ( خرجنا مع رسول اهللا : (( ديث أيب واقد الليثي قالكانت تعبد وتعظم من دون اهللا، وح
، إمنا كان وصفاً لبعضهم، وهم (وهذا الوصف ال يطلق على كلَّ من كان مع النيب )) حدثاء عهد بكفر 

من أسلم عند فتح مكة، أما السابقون األولون من املهاجرين واألنصار فهؤالء مل يكونوا حدثاء عهد 
جيرِ منهم ما ذكر يف هذا احلديث، إمنا جرى من مسلِمة الفتح، الذين مل يكن قد رسخ التوحيد بكفر، ومل 

يف هذا األمر، ولذلك اعتذر رضي اهللا عنه عما بدر من طلب مشاة ( يف قلوم، ومل يعرفوا حق اهللا 
ممن مل يعرف اإلسالم وحنن حدثاء عهد بكفر، إذ إن هذا ال حيصل إال : املشركني يف التربك بالشجر بقوله

حق معرفته، ومل يرسخ يف قلبه اإلميان رسوخاً يقطع عنه عالئق الشرك، ويطهره من لوثات الوثنية، قال 
أي يالزمون، ويقيمون عندها، : ، يعكفون))وللمشركني سدرة يعكفون عندها: ((يف سياق احلديث

 ذلك، والظاهر أم يقصدون ا بركة وذلك لطلب الربكة منها، سواٌء الربكة بالنصر، أو الربكة بغري
يعلقون أسلحتهم ذه الشجرة، يطلبون منها أن تبارك يف : ، أي))وينوطون ا أسلحتهم: ((النصر لقوله

أسلحتهم، وأن تنصرهم على أعدائهم، وهذا شرك، وهل هو شرك أكرب أو أصغر ؟ حيتمل أن يكون 
 على أن الشجرة سبب حلصول النصر والقوة فهو شركاً أكرب، أو شركاً أصغر، فإن كان فعلهم هذا

شرك أصغر، وإن كان اعتقادهم أن الشجرة تفعل بذاا، وب النصر وب الربكة بذاا فهو شرك 
أكرب، وكالمها مذموم خطري، فالشرك األكرب عظيم، والشرك األصغر كذلك وإن كان دونه، لكنه 

ألن األلف والالم داخلة على اسم جنس، ( رك لَظُلْم عظيمإِنَّ الش: ( يدخل يف عموم قول اهللا جل وعال
  :فيشمل كل ما يكون شركاً، قال

)١/٢٣(  

  

صاحبة األنواط، وذلك لكثرة ما : تسمى ذا االسم ذات أنواط، يعين: ، أي))ذات أنواط: يقال هلا ((
اجعل لنا : لت بنو إسرائيل ملوسىقلتم والذي نفسي بيده كما قا(: (( يعلق ا طلباً للربكة، فقال هلم 

عن هذا، وشبه طلبهم مبا جرى من بين إسرائيل مع موسى، ( فنهاهم النيب ) ٣٤))(إهلاً كما هلم آهلة 
حيث طلبوا منه أن جيعل هلم آهلة، كما للمشركني آهلةٌ من العجل الذي كانوا يعبدونه، فعاب عليهم 

(: ن هذا من اتباع سنن من كان قبلنا من الشرك، وقد قال ، هذا الطلب، واهم عنه، وبني هلم أ(النيب 
كما أن ريشة السهم يف أطرافه مقابل : أي) ٣٥))(لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة (( 

هي ريشة السهم، فكما أن رياش السهم : الريشة األخرى من اجلهة األخرى، فكذلك أنتم وهم، فالقذة
ه األمة مع األمم السابقة، فإن منهم من يطابق األمم السابقة يف ما وقعوا فيه تتقابل وتتطابق، فكذلك هذ



ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين، ( : (( من خمالفات، وشرك، لكن هذا ليس يف مجيعها، لقوله 
جعلنا اهللا وإياكم ) ٣٦))(ال يضرهم من خالفهم، وال من خذهلم، حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك 

  .منهم
  الدرس اخلامس

أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من األولني، ألن األولني يشركون يف الرخاء، ] القاعدة الرابعة [ 
فَإِذَا { : قوله تعاىل: وخيلصون يف الشدة، ومشركي زماننا شركهم دائم يف الرخاء والشدة، والدليل

 لَه نيصلخم ا اللَّهوعد ي الْفُلْكوا فبكرِكُونَ رشي مإِذَا ه رإِلَى الْب ماهجا نفَلَم ينفعلى هذا الداعي .}الد
  .عابد واهللا أعلم متت وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

)١/٢٤(  

  

القاعدة : ( قال رمحه اهللا تعاىل. هذه القاعدة هي القاعدة الرابعة من هذه القواعد األربع، وهي خامتتها
، يتكلم املؤلف رمحه اهللا عن مشركي زمانه، . . . )أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من األولني: رابعةال

وهم الذين كانوا يف القرن الثاين عشر، فإن املؤلف رمحه اهللا تعاىل عاش يف القرن الثاين عشر، وأوائل 
  .القرن الثالث عشر
مث بني وجه غلظ شرك هؤالء )  من األولني إن مشركي زماننا أغلظ شركاً: ( يقول رمحه اهللا تعاىل

  .املتأخرين
فهم عند الشدة يقطعون عالئق ) فإن األولني خيلصون هللا يف الشدة، ويشركون يف الرخاء : ( قال

بالرغبة، والرهبة، وأما يف الرخاء فإم يعبدون اهللا وغريه، يصرفون ( الشرك، وال يتوجهون إالَّ إىل اهللا 
سبحانه وتعاىل، فهذه حال املشركني املتقدمني، أما مشركو الزمان املتأخر يف زمن املؤلف العبادة لغري اهللا 

  .رمحه اهللا، وكذلك يف الزمن احلاضر

)١/٢٥(  

  

إم يقع منهم الشرك يف : أي) ومشركو زماننا شركهم دائم يف الرخاء، والشدة : ( يقول رمحه اهللا
 فهم ال خيلصون العبادة ال يف حال الرخاء والسعة، وال يف الرخاء، كما أنه يقع منهم الشرك يف الشدة،

فَإِذَا ركبوا في : ( قوله تعاىل: حال الشدة والضيق، والدليل على ما كان عليه املشركون املتقدمون
شي مإِذَا ه رإِلَى الْب ماهجا نفَلَم ينالد لَه نيصلخم ا اللَّهوعد هؤالء أخلصوا يف ) ٣٧((رِكُونَ الْفُلْك

الدعوة، فلم يصرفوها لغريه، أخلصوا له الدين الظاهر، ( ملا ركبوا البحر أخلصوا هللا : الفلك، أي



والباطن، الذي هو عمل القلب، وقول اللسان، فلما جناهم إىل الرب، ملا حصلت هلم السالمة، والنجاة 
خالف ما : فجائية، يعين) إذا ( لدال على املفاجأة، فإن من الشرك إذا هم يشركون، وأتى ذا التعبري ا

هو متوقع، فاملتوقع أم يدومون على حال التوحيد، وإخالص العبادة، لكن األمر جاء على خالف 
أما حال املشركني ( إِذَا هم يشرِكُونَ : ( ذلك، فكان حاهلم أم أشركوا يف الرخاء لقوله تعاىل 

شرهم جيد أم يدعون األصنام حال الكرب أكثر منه يف حال الرخاء، فإم إذا املتأخرين، فالذي يعا
اشتدت عليهم األمور، وضاقت عليهم األحوال وتوالت عليهم اخلطوب، وادهلمت األمور كان فزعهم 
ودعاؤهم وسؤاهلم لغري اهللا جل وعال، وهذا على خالف ما عليه احلال من أهل الشرك املتقدم، وهذا 

 ال يعين أن املشركني يف الزمن املتأخر هم أسوأ من حال املشركني من كل وجه يف الزمن املتقدم، الكالم
إن الشيخ بالغ يف : ألن بعض املعارضني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل يقولون

: ى حد زعمهموصف حال املشركني يف الزمن املتأخر، ويزكي حال املشركني املتقدمني، ووجه ذلك عل
أيضاً : لكن يقولون. أن املشركني املتقدمني كان يقع منهم الشرك يف الرخاء، هذا كالم الشيخ رمحه اهللا

  وعارضوه، وسعوا يف قتله، وهذا مل يكن( هم ال يؤمنون بالبعث، وقد حاربوا الرسول 

)١/٢٦(  

  

 الشرك لكنهم يصلون، ويصومون، ومل حيدث من املشركني املتأخرين، فاملشركون املتأخرون يقع منهم
إن الشيخ رمحه اهللا تعاىل : ، ويعظمون الصاحلني، ويعظمون الشريعة، هكذا زعموا، فنقول(وحيبون النيب 

مل جيعل املوازنة بني أهل الشرك يف الزمن املتأخر وأهل الشرك يف الزمن املتقدم من كل وجه، إمنا املوازنة 
فاملوازنة إمنا هي يف ) ن مشركي زماننا أغلظ شركاً من األولني إ: ( يف مسألة الدعاء، ولذلك قال

الشرك، وليست يف كل ما هم عليه، ألم كانوا يئدون البنات، ويزنون، وال حيرمون احلرام، وال حيلون 
الكالم : احلالل، ويفعلون ما يفعلون من جاهلية جهالء، وهي ليست يف املشركني املعاصرين، نقول

  . املوازنة من كل وجه، إمنا املوازنة من جهة الشركوالبحث ليس يف
وهذا ال إشكال فيه، الداعي عابد، كل داعٍ عابد، ) فعلى هذا الداعي عابد : ( مث قال رمحه اهللا تعاىل

إن دعاء املسألة ليس من العبادة، بل دعاء املسألة من : كل من دعا وسأل فإنه عابد، وهذا حىت ال يقال
أن كل دعاء ذكره اهللا يف كتابه فهو يشمل يف الغالب دعاء : رنا لكم القاعدةالعبادة، ولذلك ذك

املسألة، ودعاء العبادة، السيما فيما يذكره من دعاء املشركني، فإنه يشمل دعاء املسألة، ودعاء العبادة، 
  اء العبادة ؟وأظنكم على علم بالفرق بني دعاء املسألة، ودعاء العبادة، فما الفرق بني دعاء املسألة، ودع

يا رب يسر أمري، واشرح صدري، : هو سؤال احلاجات الدينية أو الدنيوية، فإذا قلت: دعاء املسألة



وأنر بصرييت، ارزقين ماالً حالالً، وارزقين زوجةً صاحلة، فهذا دعاء مسألة، ألنك تطلب من اهللا 
  .حاجات

)١/٢٧(  

  

، فالصالة دعاء عبادة، والزكاة واحلج والصيام (ان هللا فهو كل قربة يتقرب ا اإلنس: وأما دعاء العبادة
والتسبيح دعاء عبادة، وتبسمك يف وجه أخيك دعاء عبادة، ألنك إمنا تفعل هذا تطلب الثواب، وطلب 

ومن أَضلُّ ممن يدعو من : ( الثواب دعاء عبادة، فعلى هذا يكون الداعي عابداً، والدليل قوله تعاىل
وإِذَا حشر الناس كَانوا لَهم ( ه من ال يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة وهم عن دعائهِم غَافلُونَ دون اللَّ

 رِينكَاف هِمتادبوا بِعكَاناًء ودلوه، ) ٣٨((أَعأي كان هؤالء املدعوون أعداًء هلؤالء الداعني، خالفاً ملا أم
واهللا أعلم، : مث قال( كَانوا لَهم أَعداًء وكَانوا بِعبادتهِم كَافرِين (  ملا تومهوه من أم ينصروم وخالفاً

  .وصلى اهللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
  ).١٢٠: (النحل) ١(
  ).١٣٠: (البقرة) ٢(
  ).٥٦: (الذاريات) ٣(
  .٥٦: الذاريات) ٤(
  ).٩٣: (مرمي) ٥(
  ).٥٧: (الذاريات) ٦(
  .٥٦: الذاريات) ٧(
  .٢٢٥٢٨، و ٢٢٥٢٣: أخرجه أمحد يف باقي مسند األنصار، برقم) ٨(
  .٧١٦األدب املفرد، رقم ) ٩(
  ).٤٨: (النساء) ١٠(
  ).٧٢: (املائدة) ١١(
  .٢٤: اجلاثية) ١٢(
  ).٣١: (يونس) ١٣(
  .٣١: يونس) ١٤(
  .٥: ص) ١٥(
  ).٣٥: (املائدة)١٦(
  .)٣: (الزمر)١٧(



  ).٧: (الزمر) ١٨(
  .١١٦، و ٤٨: النساء) ١٩(
  ).١٣: (لقمان) ٢٠(
  ).١٨: (يونس) ٢١(
، كما أخرجه أمحد يف ٦٠٥٨: ، ويف كتاب الرقاق، برقم٩٧: أخرجه البخاري يف العلم، برقم) ٢٢(

  .٨٥٠٣: املسند، باقي مسند األنصار، برقم
، وأبو داود ٢٥١٠:  الزكاة أيضاً، برقم، والنسائي يف١٣٤٢: أخرجه البخاري يف الزكاة، برقم) ٢٣(

  .١٨٨٣٦: ، ورقم١٨٧٦٢: ، وأمحد يف مسند الكوفيني، برقم٤٤٦٧: يف األدب، برقم
  ).٢٥٤: (البقرة) ٢٤(
  ).٤٤: (الزمر) ٢٥(
  ).٢٥٥: (البقرة) ٢٦(
  ).٣٩: (األنفال) ٢٧(
  ).٣٧: (فصلت) ٢٨(
  ).٤٠: (سبأ) ٢٩(
  ).١١٦: (املائدة) ٣٠(
  ).٨٠(: آل عمران) ٣١(

)١/٢٨(  

  

  ).٥٧ - ٥٦: (اإلسراء) ٣٢(
  ).١٩: (النجم) ٣٣(
  .٢٠٨٩٢أخرجه أمحد يف مسنده من حديث ايب واقد الليثي برقم )٣٤(
، وأمحد يف باقي مسند ٦٧٧٥: أخرجه البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، برقم) ٣٥(

  .١٠٢٣٠: ، ورقم٩٤٤٣: األنصار، برقم
، وأمحد يف ٣٧١٠: ، وأبو داود يف الفنت واملالحم، برقم٢١٥٥:  الفنت، برقمأخرجه الترمذي يف) ٣٦(

  .، وقد تقدم خترجيه مطوال٢١٢٨٦ً: باقي مسند األنصار، برقم
  ).٦٥: (العنكبوت) ٣٧(
  ).٦-٥: (األحقاف) ٣٨(

  ؟؟



  ؟؟
  ؟؟
  ؟؟
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)١/٢٩(  

  


